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§ 101
Informationspunkt: Tore Kalmeborg, VD Stockholmsregionens Försäkring AB
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Tore Kalmeborg, VD för Stockholmsregionens Försäkring AB, redogör för
bolagets verksamhet.
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§ 102
Riktlinjer för markanvisningar i Botkyrka kommun
(KS/2015:240)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens förslag till
markanvisningsriktlinjer.
Kommunstyrelsen godkänner att från beslut av kommunstyrelsen
2014-03-03, § 78 är den del av uppdraget att ta fram en markanvisningspolicy uppfyllt.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för
markanvisningar med anledning av lagändringen i plan- och bygglagen från
2015-01-01. Lagen innebär att Botkyrka kommun måste anta riktlinjer för
markanvisningar, om kommunen avser att sälja kommunal mark.
Med markanvisning menas i denna lag en överenskommelse mellan en
kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse (”köp”) eller upplåtelse (”hyra”) av mark som kommunen äger.
Enligt plan- och bygglagen är en byggherre per definition den som för egen
räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller
markarbeten.
Riktlinjerna innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser
eller upplåtelser av markområden för bebyggande. De innehåller också
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt
principer för markprissättning. En kommun som inte genomför några
markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer.
Syftet med riktlinjerna

Syftet med lagen är att marknadsaktörerna på ett tydligare sätt ska veta vilka
konsekvenser det innebär att teckna avtal om markanvisning med en kommun.
Förslaget till riktlinjer innehåller i korthet följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utgångspunkter för markanvisning
Hur en markanvisning kan initieras
Val av metoder för tilldelning av mark
Beslutsgång i samband med markanvisning
Allmänna krav på byggherrar för att få markanvisning
Hur man får information om pågående markanvisningar
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7.
8.
9.
10.
11.

Hantering av intresselista för markanvisningar
Handläggning av upplåtelse av mark
Vad som regleras i ramavtal och plankostnadsavtal
Vad som regleras i marköverlåtelseavtal/köpeavtal
Hur markprissättning går till

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-04-07.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-04-17 § 16.
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§ 103
Riktlinjer för exploateringsavtal i Botkyrka kommun
(KS/2015:241)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens förslag till riktlinjer för exploateringsavtal.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för exploateringsavtal med anledning av lagändring i plan- och bygglagen från 2015-01-01.
Definitioner

Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande av en detaljplan mellan
en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som
inte ägs av kommunen.
Det innebär att om kommunen äger den mark som regleras i ett avtal om genomförande av en detaljplan, så är avtalet per definition inte ett exploateringsavtal. Mark som ägs av kommunen hanteras i marköverlåtelseavtal eller markupplåtelseavtal. Blandade avtal, med ömsesidiga markbyten mellan
kommunen och privat markägare, kan också förekomma och i dessa fall blir
reglerna om exploateringsavtal inte heller tillämpliga. I dessa avtal används
riktlinjerna i tillämpliga delar. Benämningen exploatör används i riktlinjerna
som ett gemensamt begrepp för en byggherre eller en fastighetsägare.
Syftet med riktlinjerna

Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader
och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som
har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå ett exploateringsavtal. Detta innebär att riktlinjerna på översiktlig nivå ska redovisa under vilka förhållanden som kommunen ingår exploateringsavtal.
Botkyrka kommun är en del av det växande Storstockholm. Kommunen vill
öka takten på bostadsbyggandet. Att ha en väl förankrad och effektiv exploateringsprocess är en viktig del i detta. Genom att utarbeta riktlinjer för exploateringsavtal som antas av kommunfullmäktige skaffar sig kommunen ett
redskap som möjliggör för intresserade byggherrar och fastighetsägare att
utveckla sin mark och byggnader.
Förslaget till riktlinjer innehåller i korthet följande:
•
•
•
•

Vilka avtal som normalt upprättas i samband med exploatering av
mark som inte ägs av kommunen
Vad som regleras i ramavtal och plankostnadsavtal
Vad som regleras i exploateringsavtal och VA-avtal
Vilka förutsättningar som krävs för att teckna ett exploateringsavtal
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inom vilken geografisk avgränsning som avtal tecknas
Vilka kostnader och åtgärder som kommunen avser att få teckning för
Vilka principer som tillämpas för kostnadsfördelning
Vilka kostnader och ersättningar som exploatören normalt ansvarar för
Vilken ekonomisk säkerhet som måste lämnas av exploatören
Villkor för marköverlåtelser och ersättningar
På vilket sätt som handläggning av exploateringsavtal sker
Kommunens avsikter att tidsmässigt bereda en fråga om exploateringsavtal
Kommunens avsikt att formellt bereda frågan om exploateringsavtal

Arbetssätt och rutiner

Kommunens arbetssätt och rutiner idag är i stort sett de som riktlinjerna föreskriver. Fördelen med antagna riktlinjer är att exploatörer kan ta del av innehållet i avtal på ett tydligare sätt, vilket också varit lagstiftningens syfte.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-04-07.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-04-17 § 15.
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§ 104
Upphävande av reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor och inrättande av arbetsgrupp för
funktionshinderfrågor (KS/2015:153)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen uppdrar till demokratiberedningen att senast 2015-06-01
bilda arbetsgruppen för funktionshinderfrågor, i enlighet med instruktionen i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-02-23.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över
användningen av begreppet funktionshinder/funktionsnedsättning i ärendets
handlingar och återkoppla senast 2015-06-01.
Bakgrund

I samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet om översyn av
nämndorganisation, politiska resurser m.m. inför kommande mandatperiod
beslutade kommunstyrelsen att det kommunala rådet för funktionshinderfrågor skulle ersättas av en arbetsgrupp knuten till demokratiberedningen (§
144, 2014-06-09).
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 i ärendet om ettårsplan 2015 att
omfördela budgeten om 135 000 kronor kopplad till rådet för funktionshinderfrågor från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Med anledning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut behöver tidigare styrdokument upphävas och instruktion fastställas för att arbetsgruppen
ska kunna bildas och påbörja sitt arbete.
Ärendet
Upphävande av reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

För att kunna verkställa förändringen av rådet behöver gällande reglemente
för kommunala rådet för funktionshinderfrågor upphävas. Kommunfullmäktige har tidigare fastställt reglementet och är därmed den instans som är behörig att upphäva reglementet. Mot bakgrund av tidigare beslut är förslaget
därför att kommunfullmäktige föreslås upphäva reglementet.
Instruktion till demokratiberedningen

I en rapport om översyn av kommunala rådet för funktionshinderfrågor från
december 2013 konstateras att kommunen behöver bli tydligare i frågan om
vilka frågor kommunen vill inleda dialog kring samt att syftet med rådet behöver klargöras. Av rapporten framgår även att arbetsformerna behöver utvecklas för att på ett flexiblare sätt kunna möta aktuella frågor och dialogin-
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satser. Även rollerna i och kring rådet är i behov av att tydliggöras, inte
minst för att förbättra informationen kring återkoppling.
Med bakgrund av rapporten och utifrån ett utredningsarbete under våren
2014 konstateras i ärendet om översyn av nämndorganisationen, när det gäller rådet för funktionshinderfrågor, att dessa frågor borde samlas tillsammans med övriga frågor som rör mänskliga rättigheter. Dessa ligger idag
under demokratiberedningen. Kommunstyrelsen beslutade därför att rådet
för funktionshinderfrågor ska ersättas av en arbetsgrupp för funktionshinderfrågor som utses och samordnas av demokratiberedningen. Dialogen med
föreningslivet om funktionshinderfrågorna ska fortsätta i t.ex. dialogforumen för att säkra en bred förankring. Som en följd av kommunstyrelsens beslut, beslutade kommunfullmäktige i ettårsplanen för 2015 att omfördela de
medel som funnits för rådet från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.
För att demokratiberedningen ska kunna utse och samordna arbetsgruppen
behöver kommunstyrelsen ge beredningen ett uppdrag och ramverk. Kommunledningsförvaltningens förslag är att kommunstyrelsen antar en
instruktion till demokratiberedningen, enligt förslag i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-23.
Instruktionen anger syftet med arbetsgruppen och minimiramarna för arbetsgruppens funktionssätt. Av underlaget till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-23 framgår flera förslag kring representation i
arbetsgruppen och konkreta aktiviteter. Det bör inte bli en fråga för kommunstyrelsen utan bör åligga demokratiberedningen att närmare besluta om
vid behandling av frågor om representativitet, arbetsformer och aktiviteter
för arbetsgruppen.
Instruktionen ska ge stor flexibilitet för demokratiberedningen att själv besluta om närmare arbetsformer och i frågor om representativitet. Det ger
möjlighet till att anpassa arbetsgruppens arbete utifrån aktuella frågor och
uppdrag samt anpassa gruppen efter behov och erfarenhet.
Instruktion för arbetsgruppen för funktionshinderfrågor

Arbetsgruppen för funktionshinderfrågor ska vara en partsammansatt arbetsgrupp som samordnas av demokratiberedningen. Arbetsgruppen ska bestå av representanter från kommunen och den lokala funktionshinderrörelsen.
Arbetsgruppen för funktionshinderfrågor ska inom ramen för demokratiberedningens uppdrag arbeta med frågor om tillgänglighet och delaktighet på
lika villkor, som en del i kommunens arbete med mänskliga rättigheter.
Arbetsgruppens arbete ska leda till fördjupad kunskap och erfarenheter om
villkoren för personer med funktionsnedsättning. Arbetet ska också leda till
att kunskap och erfarenheter sprids samt att behov uppmärksammas och att
idéer och förslag sprids för en positiv påverkan inom kommunen, både som
plats och organisation.
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Arbetsgruppen ska träffas minst två gånger per år. Vid arbetsgruppens möten ska det skrivas minnesanteckningar. Arbetsgruppen ska i övrigt söka
flexibla arbetsformer och i huvudsak anlägga ett informellt arbetssätt för att
uppfylla sitt syfte.
Demokratiberedningen ska i övrigt besluta om ramarna för arbetsgruppens
arbetsformer och uppgifter.
Arbetsgruppen ska bestå av minst två representanter från kommunen och två
representanter från den lokala funktionshinderrörelsen. Demokratiberedningens ordförande ska utgöra en av kommunens representanter och vara
sammankallande för gruppen.
Demokratiberedningen beslutar om arbetsgruppen ska bestå av ytterligare
representanter samt i övrigt om formerna för deltagande i arbetsgruppen.
Demokratiberedningen utser arbetsgruppens deltagare genom beslut.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-23.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2015-03-13 § 5.
Yrkande

Katarina Berggren (S) lämnar ett tilläggsyrkande om införande av en tredje
beslutssats i ordförandeförslaget: kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över användningen av begreppet funktionshinder/funktionsnedsättning i ärendets handlingar och återkoppla senast
2015-06-01.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
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§ 105
Svar på motion: Utökad kollektivtrafik till Riksten (TUP)
(KS/2013:529)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Jimmy Baker (M) och Anders Thorén (TUP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Ärendet

Anders Thorén (TUP) och Anders Markie (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-26 § 129 lämnat en motion - Utökad kollektivtrafik till Riksten. Motionärerna lyfter fram att många Tullingebor efterfrågar en trafikökning av kollektivtrafiken till Riksten. Motionärerna föreslår
att berörda förvaltningar får i uppdrag att se över om det finns ett intresse i
privat sektor att etablera en busslinje mellan Riksten och andra delar av Tullinge. En lösning med ett kommersiellt komplement till det offentliga
utbudet ser motionärerna som möjlig, då efterfrågan ses vara tillräckligt hög
för att en privat busslinje ska vara lönsam att driva.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2015-01-27 § 14.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-04-15.
Motivering

Riksten är en helt ny stadsdel som växer fram i kommunen. Flera etapper
har genomförts och den femte etappen är just nu under arbete. Riksten
planeras att bli en stadsdel, med blandade boendeformer i direkt anknytning
till natur- och grönområden, med uppemot 8000 invånare. Detta ställer stora
krav, inte bara på bostadsbyggandet, utan även på annan service. Ett exempel på sådan service är tillgången till kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken är väldigt viktig, inte bara för hela Stockholmsregionens
utveckling, utan också för varje individ. En tillgänglig kollektivtrafik möjliggör för våra invånare att åka mellan hem och jobb, vänner och släkt, samt
fritidsaktiviteter. Därför är det viktigt att vi har en effektiv, tillgänglig och
billig kollektivtrafik som även sträcker sig till Riksten.
I Stockholms län har man sedan tidigare gjort en skatteväxling mellan dess
kommuner och landsting för att lägga över ansvaret för kollektivtrafiken på
landstinget. Denna uppgörelse gjordes för att ha en enhetlig kollektivtrafik i
hela länet. Därför är kollektivtrafiken i huvudsak landstingets ansvarsom-
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råde. Om Botkyrka anlade egna busslinjer skulle därmed våra invånare delvis dubbelbeskattas.
I och med att Riksten växer, så växer det underlag med resenärer som SL
använder för att planera sina tidtabeller och busslinjer. Därmed utökades
turtätheten ytterligare från december 2014, men vi i kommunledningen ser
att kollektivtrafiken bör utökas ytterligare i och med att Riksten fortsätter
växa.
En privat aktör kan idag ansöka om att få starta egen busslinje i Stockholms
län, eller för den delen driva egen kollektivtrafik. Om intresset att driva en
busslinje till Riksten funnits av privata aktörer hade en sådan ansökan inkommit. Kommunledningen anser trots allt att det i första hand är landstinget som ska ordna och ha ansvar för kollektivtrafiken och kommer därför
att fortsätta ha samtal med landstinget.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Jimmy Bakers (M) och Anders Thoréns (TUP) yrkanden.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 106
Svar på motion: En ny pendeltågsuppgång vid Tullinge
station (FP) (KS/2012:83)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

Anders Thorén (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (FP) anför till protokollet att vid yrkanderätt hade han yrkat
bifall till motionen.
Ärendet

Karin Pilsäter (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-23 §
23 lämnat en motion – En ny pendeltågsuppgång vid Tullinge station.
Motionären föreslår att Botkyrka kommun tar initiativ till, samt medverkar
med finansiering av, en ny pendeltågsuppgång på östra sidan av Tullinge
station. Motionären anser att vägar, infartsparkeringar liksom kollektivtrafikens infrastruktur är underdimensionerade i förhållande till den stora
befolkningsökningen. Inrättandet av en till uppgång skulle avlasta uppgången vid centrum, gångavståndet skulle kortas samt framkomligheten för
stressade resenärer skulle bli bättre. Motionären anser det inte vara tillräckligt att påtala behovet till SL. Kommunens bostadsbyggande förutsätter att
kommunen även är beredd att delta i investeringar som underlättar vardagen
för de boende.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-02-19 § 39.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-04-16.
Motivering

Kommunledningen håller med motionären om att kollektivtrafiken är av stor
vikt för våra invånare. Botkyrka kommun ligger mitt i en storstadsregion
med tre regionala stadskärnor som grannar - Flemingsberg, Kungens kurva
samt Södertälje. En tillgänglig kollektivtrafik möjliggör för våra invånare att
åka mellan hem och jobb, vänner och släkt, samt fritidsaktiviteter. Därför är
det viktigt att vi har en effektiv, tillgänglig och billig kollektivtrafik.
Motionären hänvisar till att kommunen har ett extra ansvar då kommunledningen låtit bygga så många nya bostäder i kommundelen. Den rödgröna
kommunledningen har höga ambitioner om att Tullinge såväl som resten av
Botkyrka ska växa och fortsätta att utvecklas med bostäder för alla skeden i
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livet. Därför finns flera byggprojekt i kommunen, en av de största är Riksten
friluftsstad. Därav har Tullinge station, under en längre tid, haft ett ökat antal resenärer och är i behov av en till uppgång. Innan valet 2014 lovade flera
landstingspolitiker en ny uppgång. Som samhällsbyggnadsnämnden påpekar
ligger ansvaret på landstinget att ta hand om kollektivtrafiken och dess stationer. I Stockholms län har man sedan tidigare gjort en skatteväxling mellan
dess kommuner och landsting för att lägga över ansvaret för kollektivtrafiken på landstinget. Denna uppgörelse gjordes för att ha en enhetlig kollektivtrafik i hela länet. Kommunledningen anser att medborgarnas skattepengar ska användas ansvarsfullt och i första hand användas till sitt eget ansvarsområde. Det är landstingets ansvar att använda sina skattemedel ansvarsfullt.
Kommunledningen ser därför positivt på det initiativ som lades av Socialdemokraterna, och stöddes av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, i trafiknämnden i landstinget. Initiativet innebär att utreda hur fler sekundäruppgångar
kan byggas och på så sätt möjliggöra för fler bostäder. Initiativet fick dock
inte gehör av den ledande alliansmajoriteten i landstinget.
Den rödgröna kommunledningen ser att en ny pendeltågsuppgång är så pass
viktig att man vid flera tillfällen bjudit in landstingspolitiker för diskussion,
och är till och med villig att diskutera en möjlig medfinansiering. Så sent
som kommunfullmäktige den 29 januari 2015, påminner Katarina Berggren
om hennes vilja att diskutera en möjlig medfinansiering men att landstingsmajoriteten inte visar ett intresse.
Kommunledningen kommer fortsatt att driva frågan om att komplettera Tullinge station med en till pendeltågsuppgång.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Anders Thoréns (TUP) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 107
Svar på medborgarförslag: Anlägg en riktig lekpark för
funktionshindrade (KS/2013:481)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2013-09-26 § 128 ett medborgarförslag från
Marianne Luhr: Anlägg en riktig lekpark för funktionshindrade. Förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger en lekpark för funktionshindrade,
då lekparker som sägs vara handikappsanpassade inte fungerar i praktiken.
Förslagsställaren uttrycker behovet av lekredskap anpassade för barn med
funktionshinder. På så sätt kan Botkyrka kommun bli den första kommunen
med en riktig lekpark för barn med grava funktionsnedsättningar. Som förslag på platser nämns området kring Hågelbyparken eller området vid Albysjön.
Folkhälsokommittén har yttrat sig över förslaget 2013-12-02.
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har yttrat sig över förslaget
2014-01-15.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-01-21 § 3.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-02-10 § 2.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-05-20 § 141.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-04-15.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Förslagsställaren lägger ett förslag som handlar om alla barn och ungas rätt
att leka samt barn och ungas möjlighet till spontanidrott och utomhusaktiviteter, specifikt i form av lekplatser utformade för funktionsnedsatta. Kommunledningen vill att Botkyrka ska vara en levande plats med möjligheter
för en aktiv fritid för alla. I grunden handlar det om en god folkhälsa, där
kommunledningen vill minska skillnaderna mellan grupper och förbättra
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hälsan för alla. Utifrån forskning och erfarenhet är barn med funktionshinder en målgrupp som oftare än andra drabbas av ohälsa och inte rör på sig i
samma utsträckning.
Kommunen tog 2010 FN:s barnkonvention som handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning. Utifrån den ska vi arbeta för alla barns rätt
till lek, fritid och rekreation. Lekparker är viktiga för att kunna uppnå detta
och bör på så sätt vara tillgängliga för alla. Vi vill poängtera att lekparker
ska vara tillgängliga för alla och inte delas upp i parker som är anpassade
och parker som inte är det. Inga barn och ungdomar ska behöva känna sig
utpekade att leka i en specifik park.
I arbetet med att förbättra folkhälsan i Botkyrka är alla möjligheter till fysisk
aktivitet och spontana mötesplatser viktiga, inte minst för den aktuella målgruppen. Vi instämmer om att det finns ett behov av att ha mer tillgänglighetsanpassade lekparker. Utformningen av nya lekparker utvecklas hela tiden, ett exempel är andra former av underlag än sand för att vara mer tillgänglighetsanpassade. I Norsborg och Storvreten finns idag anpassade lekparker och i Alby Folkhälsopark planeras kommunens första tillgänglighetsanpassade utegym.
Kommunledningen tycker att förslagställaren tar upp en viktig poäng om att
alla ska ha lekparker att gå till. Vi anser att kommunens nya lekplatser ska
vara tillgängliga för alla, även om inte alla lekredskap är anpassade. I det
fortsatta arbetet med nya lekparker kommer vi att ta med oss dessa aspekter
och fortsatt utveckla för en god tillgänglighet för alla.

15[25]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-04

§ 108
Svar på medborgarförslag: GMO fri mat och dryck i samtliga kommunala verksamheter (KS/2014:443)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-09-25 § 153 ett medborgarförslag från
Allan Primsander – GMO fri mat och dryck i samtliga kommunala verksamheter. Förslagsställaren föreslår ett införande av GMO fri mat och dryck
i samtliga kommunala verksamheter i Botkyrka kommun.
Utbildningsförvaltningen har yttrat sig över förslaget 2014-12-18.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-04-23.
Sammanfattning

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Utbildningsförvaltningen understryker att det i kommunens livsmedelsavtal
inte finns några genmodifierade produkter upphandlade. I kommunens kostpolicy framgår det att så mycket som möjligt ska tillagas med från grunden
naturliga råvaror.
Vid kommunens upphandling av livsmedel ställs kvalitetskrav om vad produkterna får och inte får innehålla. I EU finns några genetiskt modifierade
växtsorter som är godkända för användning inom livsmedelsproduktion, till
exempel soja, majs, raps och sockerbeta. EU-lagstiftningen ställer hårda
krav på märkning av genmodifierade organismer.
GMO är märkningspliktigt och garantin mot konsument är därmed produkternas märkning. Kommunens huvudleverantör, Menigo, levererar färskt
kött och chark, djupfrysta varor, kolonialvaror, färsk frukt, grönsaker samt
potatis och rotfrukter. Enligt en försäkran från Menigo är inga produkter
märkta med GMO eller innehåller GMO.
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§ 109
Svar på revisionsskrivelse: Upphandlings- och inköpsverksamheten (KS/2015:121)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2015-04-07 som svar på genomförd revisionsgranskning av upphandlingsoch inköpsverksamheten.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i revideringen av upphandlings- och inköpspolicyn återkomma med förslag på hur
en lokal organisation på förvaltningarna kan se ut. Utarbeta regler och rutiner avseende direktupphandlingar, uppföljning och innehållsmässiga krav
på avtal och uppföljning av dessa.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över
hur ett utökat arbete för kvalitetssäkring av entreprenadupphandlingar ska
finansieras. Uppdraget ska vara klart senast i november 2015.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tydliggöra och komplettera anvisningar för ettårsplan och framåtsikter med krav
kring att även redovisa upphandlingsbehovet under planeringsperioden.
Uppdraget ska vara klart senast i november 2015.
Sammanfattning

Revisionen har med stöd av PWC genomfört en granskning av kommunens
upphandlings- och inköpsverksamhet. Revisionen önskar kommunstyrelsens
syn på granskningsresultaten och en redovisning av vilka åtgärder som
kommer att vidtas med anledning av lämnade rekommendationer.
Revisionen lämnar följande rekommendationer:
Kommunstyrelsen bör fortsätta med diskussionen kring vilka personella resurser som krävs, och även hur dessa ska finansieras, för att säkerställa en
tillfredsställande kvalitetssäkring av entreprenadupphandlingar inklusive
uppföljning.
Det bör övervägas vid revideringen av kommunstyrelsens reglemente att
tydligare betona styrelsens övergripande ledning och samordningsansvar för
upphandlingsverksamheten.
Kommunstyrelsens delegationsordning bör uppdateras och aktualiseras när
det gäller upphandling, utifrån ny organisation från och med 2015. Viktigt
att också säkerställa att anmälan av delegationsbeslut inom upphandlingsområdet anmäls till kommunstyrelsen, enligt gällande delegationsordning.
Anvisningar för ettårs- och flerårsplaner bör kompletteras med krav kring att
även redovisa upphandlingsbehovet under perioden.
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Säkerställa att kommunstyrelsen formellt fastställer projektdirektiv och löpande följer införandet av nytt ekonomi- och affärssystem inklusive digitala
beställningsrutiner.
Överväg inom ramen för införandet av ett sådant system att framledes begränsa antalet beställningsberättigade som sedan utbildas till certifierade beställare.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-04-07.
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§ 110
Ansökan om medlemskap i Local Governments for Sustainability (ICLEI) (KS/2015:285)
Beslut

Kommunstyrelsen avslutar Botkyrka kommuns medlemskap i Union of
Baltic Cities (UBC).
Kommunstyrelsen ansöker om medlemskap i Local Governments for
Sustainability (ICLEI) för kommunens räkning.
Reservation

Anders Thorén (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

Botkyrka kommun blev medlem i UBC (Union of Baltic Cities) 2009, beslut
KS/2008:412. UBC är ett nätverk mellan kommuner och städer runt Östersjön med drygt 100 medlemmar. UBC drivs av en Exekutiv kommitté och
det finns cirka tio kommissioner med varsitt huvudområde som energi,
miljö, planering, ungdomsfrågor, jämställdhet etcetera. En av medlemsstäderna har huvudansvaret för respektive kommission. Medlemsavgiften är
3200 Euro per år.
Anledningen till att Botkyrka kommun blev medlem var att kommunen var
aktiv i miljökommissionen som drev hållbarhetsfrågor utifrån Ålborgdeklarationen. Det skedde ett stort utbyte, och en del projekt drevs gemensamt.
Intresset har varit svalt att delta i övriga kommissioner, och hållbarhetsfrågorna har inte varit så framträdande, så samarbetet har klingat av. Därför
kan man ifrågasätta nyttan av att fortsätta medlemskapet i UBC.
Det finns ett stort mervärde att delta i internationella nätverk, och därför föreslås att vi istället går med i det internationella miljönätverket ICLEI. Det
är en organisation som har lokala myndigheter och städer som medlemmar
från hela världen. Under senare år har organisationen fokuserat på energioch klimatfrågor, och företräder den lokala nivån till exempel vid internationella klimatförhandlingar. Ett argument som ICLEI för fram är att den
lokala nivån är mycket viktig för att lösa klimat- och miljöfrågorna, och att
det är här det faktiska arbetet sker. ICLEI har ingångar till EUkommissionen och Committee of Regions i miljöfrågor och stödjer Borgmästaravtalet och Sustainable Cities and Towns Campaign som Botkyrka
deltar i och har skrivit under. Sekretariatet finns i Freiburg, medlemsavgiften är cirka 1000 Euro per år. Mer information om ICLEI finns på
www.iclei-europe.org.
Tidigare har både politiker och tjänstemän från Botkyrka deltagit i hållbarhetskonferenser och projekt där ICLEI varit delaktiga. Det har skett ungefär
var 4:e år. Representanter från kommunen har också deltagit som talare vid
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några av konferenserna. Eftersom kommunen har en ambitiös klimatstrategi
som sträcker sig till 2040 finns ett mervärde i att vara medlem i en internationell organisation som ligger i framkant i frågorna.
Med anledning av ovanstående är förslaget att kommunen avslutar sitt medlemskap i UBC och istället blir medlem i ICLEI.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-13.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-04-17, § 17.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Anders Thoréns (TUP) avslagsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 111
Delegationsärenden (KS/2015:138, KS/2015:20,
KS/2015:271, KS/2015:328, KS/2015:329, KS/2015:339,
KS/2015:340, KS/2015:63)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats med
stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen.
Följande beslut har fattats med stöd av delegering:
Finansansvarig Internbanken

Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning mars 2015, dnr KS/2015:138.
Kommunstyrelsens ordförande

Val av ombud till SRV återvinning AB:s årsstämma 2015-04-16
(beslut 2015-04-14, dnr KS/2015:20).
Val av ombud till Södertörns Energi AB:s årsstämma 2015-04-22
(beslut 2015-04-20, dnr KS/2015:271).
Val av ombud till Upplev Botkyrka AB:s bolagsstämma 2015-04-21
(beslut 2015-04-20, dnr KS/2015:328).
Val av ombud till Hågelbyparken AB:s bolagsstämma 2015-04-21
(beslut 2015-04-20, dnr KS/2015:329).
Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbunds årsmöte 2015-04-24
(beslut 2015-04-22, dnr KS/2015:339).
Val av ombud till Svealands kustvattenvårdsförbunds årsmöte 2015-04-24
(beslut 2015-04-22, dnr KS/2015:340).
Kommundirektören

Förordnande av tillförordnad HR-chef 2015-06-22—2015-08-31
(beslut 2015-04-13, dnr KS/2015:63).
Verksamhetschefen för medborgarservice

Förordnande av tjänsteförrättande verksamhetschef för medborgarservice
2015-05-13—2015-05-19
(beslut 2015-04-29, dnr KS/2015:63).
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§ 112
Anmälningsärenden (KS/2009:207, KS/2015:11,
KS/2015:137, KS/2015:15, KS/2015:162, KS/2015:163,
KS/2015:20, KS/2015:200, KS/2015:208, KS/2015:209,
KS/2015:210, KS/2015:211, KS/2015:215, KS/2015:218,
KS/2015:227, KS/2015:271, KS/2015:328, KS/2015:329,
KS/2015:332, KS/2015:333, KS/2015:339, KS/2015:340,
KS/2015:342, KS/2015:346, KS/2015:348, KS/2015:355,
KS/2015:50)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 mars 2015, dnr KS/2015:137.
Revisionsberättelse för Ahlby och Hågelby fond samt Social samfond 2014,
dnr KS/2015:342.
Revisionsskrivelse – Granskning av Botkyrka kommuns årsredovisning
2014, dnr KS/2015:333.
Årsstämmor m.m.:
• SRV återvinning AB, dnr KS/2015:20
• Filmregion Stockholm-Mälardalen, dnr KS/2015:50
• Spårvagnsstäderna, dnr KS/2015:200
• Botkyrka Stadsnät AB, dnr KS/2015:208
• AB Vårljus, dnr KS/2015:209
• Förbundet för Allmänt Hälsoskydd – Kommunerna och Miljön, dnr
KS/2015:210
• SYVAB, dnr KS/2015:211
• Civilförsvarsförbundet, dnr KS/2015:215
• AB Botkyrkabyggen, dnr KS/2015:218
• Stockholmsregionens Försäkrings AB, dnr KS/2015:227
• Södertörns Energi AB, dnr KS/2015:271
• Upplev Botkyrka AB, dnr KS/2015:328
• Hågelbyparken AB, dnr KS/2015:329
• Östra Sveriges luftvårdsförbund, dnr KS/2015:339
• Svealands Kustvattenvårdsförbund, dnr KS/2015:340
• Mälardalens vattenvårdsförbund, dnr KS/2015:346
• Söderenergi AB, dnr KS/2015:348
Deluppföljning av arbete för ett interkulturellt Botkyrka, dnr KS/2009:207.
Områdesgruppernas handlingsplaner, dnr KS/2015:162.
Områdesgruppernas årsrapporter 2014, dnr KS/2015:163.
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Protokoll från AB Vårljus 2015-02-17, dnr KS/2015:355.
Minnesanteckningar från folkhälsokommittén 2015-04-15 samt protokollsutdrag och yttrande över flerårsplan 2016-2019, dnr KS/2015:15.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2015-04-17.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam 2015-04-29, dnr
KS/2015:11.
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§ 113
Tilläggsäskande feriepraktik 2015 (KS/2015:350)
Beslut

Kommunstyrelsen medger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2,24 miljoner kronor i tilläggsanslag för ytterligare 169 platser för sommarjobbarna. Totalt innebär det 1 419 platser. Av beloppet avser 1,2 miljoner
kronor löner till sommarjobbarna och 1 miljon kronor avser kostnader för att
ta fram de extra platserna och handledarstöd för dessa.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i samband med delårsrapport 2 redovisa de faktiska kostnaderna som följer av ökningen av antalet
sommarjobbsplatser.
Anslaget finansieras med medel ur kommunstyrelsens förfogande.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden äskar 2,24 miljoner kronor
i tilläggsanslag för att kunna erbjuda alla som förväntas efterfråga sommarjobb en plats och därmed klara sommarjobbsgarantin. Av beloppet avser 1,2
miljoner kronor löner till ett utökat antal sommarjobbare och 1 miljon kronor avser kostnader för att ta fram de extra platserna och handledarstöd för
dessa.
Nämnden har budgetmedel för 1 250 sommarjobb och 1,5 tjänst för samordning. 1 612 ungdomar har sökt sommarjobb och av dessa bedömer förvaltningen att 1 419 ungdomar kommer att vilja ha en plats. Bedömningen
utgår från tidigare års erfarenhet då ca 86 - 90 procent tackat ja till erbjuden
plats. Antagandet innebär 169 fler platser än budget (1419-1250=169).
Enligt beslut i kommunledningsgruppen ska kommunens förvaltningar,
inom egen budgetram, ta emot och handleda 1 000 ungdomar. Övriga platser ska anordnas i samarbete med kommunens bolag och föreningar. Hittills
i år har de erbjudit sig att ta emot 318 sommarjobbare. Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen kommer att fortsätta att i dialog med föreningarna och bolagen hitta lösningar för att öka deras åtagande. Dialog förs
också med övriga förvaltningar om deras möjligheter att ta emot fler sommarjobbare. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer
att en ökning med 101 sommarjobb (1491-1000-318=101) kommer att kosta
1 miljon kronor för att ta fram de extra platserna och handledarstöd för
dessa.
Kommunledningsförvaltningen anser det rimligt att arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden kompenseras för förväntad ökning av antalet
platser och föreslår därför att tilläggsanslag medges. Dock är de tillkommande kostnaderna utöver löner svårbedömda, varför kommunledningsförvaltningen föreslår att återrapportering av dessa kostnader sker i samband
med delårsrapport 2.
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Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Yttrande

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (FP) och Robert
Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 113

Tilläggsäskande feriepraktik 2015 (KS/2015:350)

Enligt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse behövs
extra medel för att möta den ökning av ungdomar som sökt en feriepraktikplats inom
kommunens hägn, i kommunala bolag, förvaltningar och föreningar. Enligt Botkyrka
kommuns sommarjobbsgaranti skall alla sökande i åldern 16-18 år garanteras en
praktikplats. Förvaltningen räknar med att ytterligare 169 ungdomar måste beredas
plats, och man äskar extra medel härför.
Vi motsätter sig inte detta, men ser ett tydligt behov av andra prioriteringar och
fördelning av resurser. Vi ser ett behov av, och skulle önska, ett tydligare arbete utåt
mot det lokala näringslivet för att hitta praktikplatser. Gärna i form av uppsökande
verksamhet. En bredare kontakt och en dialog med företagare i Botkyrka tror vi kan
ge fler möjligheter till meningsfulla sommarjobb.
Kommunen behöver öka ansträngningarna för att bjuda in och föra dialog med vårt
lokala näringsliv. På det sättet kan man uppmuntra företagen att vara mer positivt
inställda till att vara en del av en positiv samhällsutveckling. Det finns redan idag
företag som är med och tar ett ansvar och erbjuder ungdomar sommarjobb. Men
behovet är större och rätt väg att gå är att kommunen förändrar sin attityd och sina
metoder gentemot det privata näringslivet.
En del av de resurserna som idag används till sommarjobb borde därför användas till
att mer proaktivt arbeta gentemot företagen.

Jimmy Baker (M)

Stefan Dayne (KD)

Lars Johansson (FP)

Robert Steffens (C)

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.15
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Berggren Katarina, ordf
Östlin Ebba, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Melki Gabriel, led
Ros Inger, led
Köse Serkan, led
Hjelte Kia, led
Gahnström Dan, led
Bulduk Deniz, led
Thorén Anders, led
Granberg Östen, led
Einarsson Mats, led
Dayne Stefan, led
Melinder Jill, ers
Aziz Youbert, ers
Alan Arzu BeGigo, ers
Aslan Robert, ers
Lund Tuva, ers
Westberg Olle, ers
Lundgren Stina, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Sherif Yosra Yasmin, ers
Lindqvist Sebastian, ers
Carlson Pia, ers
Johansson Lars, ers
Steffens Robert, ers

S
S
M
S
S
S
M
MP
MP
TUP
SD
V
KD
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare MP
Ersättare SD
Ersättare V
Ersättare FP
Ersättare C

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Youbert Aziz (S)

Datum: 2015-05-04, bilaga
ÄRENDE
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ÄRENDE
NR
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JA

NEJ
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